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ni, LA rLDOMM dP r. P. lavkin

•1 konfe'ss, ke estente 8. 60 jnroi ver'etersn 	 45 jeroj
Rsperantieto,mi ne ekiris tiel multe de sincerej nmikoj en
ambeŭ mnvedoj sentemoe, kiel en le tempn de eldono de le revuo
"Verletaranon. filon rruvis ne nur le kunleborentoi de le revuo,
sed ankt-ŭ multej alskriboj al mi el diversaj proksimaj kaj mel-
nroksimej landoj; tiel ml sentas nin lestatemne pli feliĉa ol
en ĉiuj pnsintaj jnroj de nia vivo. Sed la kulminon de feliĉo
mi trevives nun, post le transpreno de le redekcio per nia june
talenta insTmiero fldriu, kiu antaŭ nelorTe ne havis firmen
decidon preni sur sin tiun ĉi taskon; verbejne lie vizito ĉe le
kreinto de nie movedo, s-ro Oacsr Btinellenn, forprenis de li ĉiujn
dubojn pri le neceso da lia spirita gvidado de "Vesetarsno".

cterante sur ls sojlo de la eterneeo, mi ensrte estas kon-
tente je la certeco, ke la de mi revikite revuo ne plu mortos,
sed daIriros sian aneredon presota kun nit belr aspekto ol okezis
1%is nun. Per tio mi fari e testamenton, ke nost min morto la rednk-
clo de nveRetereno" ricevu,nor kovri la event defiettojn, monon
el la 5 usonnj doleroj de la ĉiumonetaj luenspezoj de min dometo
en (lvat Nul, kiuj eetme destinital Dor 7emenhof-Fondo.

!oncerne la teknikajn leboroln de le revuo, lie pressdn ktr,
mi kredas kei esreres ke tion transrrenos s-ro nbrensen el
nenio. Li estes ne nur tino-rnfieto sed enkeu renrezentsnto dP
ls Intenecia nrefike Asocio: li bevss tial sufiĉan snertor nor
tona ekstera ek1pe5o de ln revuo. Sian nrnfunden simpation kun
ver'etarismo 11 pruvia en ĉiuj numeroj de lm revekitn revuo.
Li estas enkaŭ la "Deno, kiu dezirns-. esti ver,eteregon.

,:are samddeeno S4rensen, ne kredu ke mi kisi eble Andriu k.e.
fescerte a-ro J.3. .oeke) estas en le praktika vivo pli bonaj
vesetarnnoj ol vi. .1 jen menclis en le unua numero de la revuo,
ke enkeu mi ne estas senriproĉa ver:etertno, ke mi uzns de tempo
al tempo lakteĵojn k.t. t lastan jaron mi tute eesis konsumi
lakton kaj ovojn). La ĉefa afero estas: havi firman konscion ke
ni poves, sub certaj kondiĉoj, nin tute liberiki de ĉiuj enimel-
aloj. La nunaj aeraj trensportoj ebligas ankaŭ el loAantoj de
arktaj landoj havigi al si fruktojn, nuksojn ktp. el diversaj
landoj. ft.ordigite socia vivo ne povas esti manko de nsturaj
nutris» kaj kuracilaj al iu lolanto de le mondo.

Dankents el ĉiuj 7.V.-anoj, kiuj sul-tenis min en min entre-
preno kaj dezirente ol Pi sukceson kej konstsntan proSreeon,
mi snlutes ilin en aro 	iten Bencion favkin.
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j.prenonte la red91t-do. a Ve:;et-aao, ni devan nnonc4.•

al vi. 	 ni koroirenas nian 	 , koj unue o'nzent4 	 tai.n

nem, 8::r en la antrla numero 	,o1-17 ne7ljusaj 171ortloj.
Mi estas 2-jara, kaj 3us d. lo1;_ta ienioo pri 1:enio. !Jur

mi ylenuman la devan mllitsel.von. Cr ni Culdas -1 nnturlsnaj

metodoj .ravan .i4.be_Hon dr riin CIAY10,,k.dYr.i laŭeble

NClp 	 aliajn. laor tlo 	 -i:o de n;a rrvoo cstns

tajne bow.-rImecio. .ro ln 	 "Ve:etarano", a

d.= 191, 21s 19.1,, plor.j 2:su-:stej elt-ovi.s kaj 11in vejata-
ris-ion, 1a diro de s-ro Bliner"oni, lo Concr.nto, kiun mt
la hono-on v1.íit5. en jamburgo, lastsonere.

Estas nar. nia dovo inde tu1i,JL la rovivigon de la ravun
por s-ro lavkin, la maljuna sed v.dnirinJe v1.1a .7....nno, por

ln ?rogrodon d ve:letarisno kcj nnturisno ”er aktivo.
intertaano. La unua celo estAs nrii eiujn £;.V.-anojn; efektiva

"Unucoo esL-s :orto". Uoniu rajtas renti fiere 5.011,ta; Ciu

povas lerni kaj instrui p-r la konta:to kun aliaj samideanoj.
La revuo povas servi kiel rimedo por kolektiva korespondado.Ciu
el ni legas vegetarajn ai naturistrajn rgvuojn, el kiuj li povas
eltiri interesa5n soiigojn, kaj havigi ilin, kiel ankau siajn
proprajn spertojn,a1 la eksterlandaj amikoj, sondante simplajn

letorojn aŭ 	 artikoletojn al la redaktejo. Tiel la revuo no

estos anonima pub1ika2o, sed amiknoa interlit;i1o. Montru ke per
Esperantol oni povas scii kiel fartas nia movado en diuj landoj.

Ci tio nj signifas ke la revuo estas rezervita nur por la
praktikantoj de vegetarismo aŭ naturismo. Tute mala,estu bonven
en nia rondo 6iu homo, kiu sinoere interesiflas pri tiuj ismoj,

kaj deziras rioevi ihformojn au fari rimarkojn. Ciu plugu lau
sia pov4or kulturi tiun fokundan kampon de Esperantio.

La limoj de tiu kampo estas nepreoizaj, tamen la vortoj:
vegetarismo, naturiomp.higienismo sufitle klare fiksan la oentron
de nia agado. La artikolo nKio unuigas nin" de la pasinta n-ro,
pri kiu mi ricevis .eirman aprobon de pluraj legantoj, povas nun

•servi kvazaŭ programo. La enhavo de nia revuo dependas de la
kunlaborantoj, do de vi mem. Inter la diversaj skoloj ni retenu
-9iQn unuigan kaj forlasu Sion disigani tiel agu idealisma movado.

En la nomo de la E.V.-anaro mi dankas 8iujn amikojn, kiuj

kontribuis al tiu ei numero. Mi esperas ke ili eston pli kaj pli
multnombraj por la venontaj. Necesas helpi la revuon, hodill. mem.
La plej firma bazo de vegetarano estas la eiutaga kontribuo de

la E.V.-anoj mem.

Geamikoj
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ni konsoio ko nia movado estas nli kaj pli noconsn en la nuna

socio, kiu dronas en la financa civilizo. i estas unu el 1 leviloj
kiuj altigos Rin al la etika civilizo, kie regas la homo "kreita
laŭ la bildo de Dio".

*Nun -flugu tra la mondo tiu numero de "Vegetnrano", kaj ni
das, karaj geamikoj, multajn leterojn el vi por la venonta

A. Andriu

PRI LAKTO. EltiraIo el letero de Bebel Sdrensen

...ĉiutage (esCepte de dimanĉo) mi trinkas 1/4 litron da lakto,
ne pro tio ke mi devus preferi 2in anstatau aliajn trinkeblajn
fluida/ojn. Tute ne! Laŭ metio mi estas tipografisto.,kaj la eiu-

,

taga 8-hora roiltado en.kompostejo povas, malgrall rurigado de tip-
kestoj, kAzi plumvoniton. Pro tiu fakto mi trinkas lakton, 8ar
lakto estas ko-nsiderata lac1 tre bona rimedo kontrA tiu 8i speci-
ala malsano. Ui sinoero. opiraas, ke uzo de lakto en la ĉiutaga-
mastrumadc no,kontrauas la ideon pri vegetarismo. Lakto ja estas

kiu.dvonas de vivanta besto, same kiel ovo. Ambŭ specoj
de man2a/oj astas science rigardataj kiel sana nutra3o por homoj,
eu infanoj, ĉu plen-kreskulqj. El lakto oni produktas buteron, fro-
malgon ktp. Cu ankau 	 prilaboritnj produktoj devas esti
"Malpermesita frukto" por la homoj, kiuj inklinas vivi vegetare?
Laktaj produktoj ludas gravn-n rolon en la socio, kaj havas grandan
ekonomian signifon,:almenau en Danlando, kioa multjarn kooperativa
movado lau industria sk-al-O eluzas lakton kaj ovojn kaj eksportan
amason da tiuj ĉi varoj.• 	.

ELTI.R.L1.0 EL L/RESPUDO DE L.  ANDRIU

...La kontrauvenoa erike de lakto estas ankru tie 85. en la
loka tradicio.,..Mi ne kompetentas por scienoe iun. Kiel nno de
"higibriisma" skolo, rrri. dubas pri 8iuj "medikaentoj". La plej bona
kontr-auveneno verajno estas sana organaro.

La konsumado de lakto kaj ovoj parte kontrauas la ideon de
vegetarismo, Sar 2i postulas bredndon. Oni povas ricevi ilin pli
facile, aar3iflanke oni buĉas bovidojn, bovinojn, bovejn,kokinojn
ktp. • La"scienco"rekonas it luecon

1 -
	ne nur de lakto sed ankau
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EL SALUTVMTOJ DE BULCARA VERKI,510

1!7, 	 Vegetarn Kongres 	 en PRrizn

Krei geamikoi. 1,93 informon pri la okezonte Konfa"Psn
-

on eugusto 1955 mi Auldas al la estimata reprezentanto (IP
Hibdujo,I.N. Manker, kiu, antaŭ sie forveturn- el Eŭropo,
skribis el la ne plu ekzistanta Bulgare Vegetara Ligo.

La surrenomita Kongreso okazas en grava kaj decida momen-
to de la homa historib. La politikaj gvidentoj de la mondo
ne povas trovi eliron el la malamo kaj konkurado de la sunrelej
interesoj kaj ideologioj. Ili ankoreu ne sukcesis certigi, ke
la pacan() ne estas simpla deziro, sed tuteca vidpunkto,
mondrigardo, kiu devas penetri la tutan homaron.

Le grandioza, liberige spirito de Pitagoro kaj Buddn
lis Tolstoj kaj Gal,di,kej la plej novaj knnkeroj de le natur-
sciencistnj donas el vi eblecaon audigi laute vien voĉon sur
le tutmondan knoson. Vi devas vin senti veraj heroldoj de la
liberionj kaj senigrj vernj por konstante perfektiAo.

La praktika vojo nnr le Internacia Vegeters Lig^ skizi.-_d
Aas lau mis sunerrigard jene:

1. Sterign antaŭ UNESKO kaj aliaj internecisj instsncoi
le prnblemnn pri le dieto neturs plej seniga knj favore
Por la mnrela progreso. 	

.2. Sterign de ls sena demendn enteu citu medicinei
.akedemi-j kej knnetai biolognj, fiziologni ktr.

3. Kritikndo de ĉiuj sciencaj verk, encikinnedini ktr.,
kiuj ssertaS la sedenlerecnn kej utilecrIn de nutredn rer
kadavrni, de uzed de tebekO, elkohnlegnj k. s.

4. Starign ente UNO la demandon pri universale forign de
devige militservo,de le mtrtpuno kiel barbaraj resta3oj.

5. Prnklamo de malindeco de uzo de perfortn en sociaj
luktoj kaj en rilatoj inter le Itatoj.

6. La sekurigo de le bumanismaj InterAanAnj.

7. Akordigo de la edukado kaj instruedo de le kreskentej
generecioj kun le suprenomitej humanecej principnj.

Jordan Kovaĉev Plovdiv
Esperantigis Iv. H. Kr-ov, Sofia.

aten-

de •viando ktp.
La ekonomia gravede. do lakt-industrio ne pruvas la higiene-

con de lakt-konsumado kiel la kanonindustrio ne pravigas militon
(almenaŭ idealo). Lakto estas taga nutra/o nur  por la ido de la
koncerna speco. Nenia plenkreska besto konsumas Iin. La uzado de

laktaloj estas taga kiol transiro al natura dieto. A. Andriu



HO, kara. nlejameto!
Mi mem nun mordis vin.
SoviAu al 1 palato
kaj bondorlotu

Nun ĉesu divenado.
Ekkonis hom post. hom`,
Ke mia nlejamato
nur vi, kara p o

MIA 	 AMATINO

Ej! kiu I amatino
de mia arda kor'- - - ?
Jen, 	 bela pendulino
en 	 fru-autena or\.

Si portas brunan jupon,. .
Dolĉega lia kor
Revedes ĉiun bubon
en feliĉoge hor' .

Mi rompis vian juron:
delogis vie 	 kor'
la dolĉevidan. bubon.
La kor' nun eStes

Diveno nun ĉe 	 fino!
MontriAis nli .knj pli
Ke mia amatino:
Ho nukso, vi nur vi!
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P OE MO J DE WALT1ER ETZOLD, traduko de Arthur Degen

MIA PLEJAMATO

Ej! kiu la amato ---?
Pripeusu, amikinir!
Divenu!- Post solvado
mi tuj prezentos lin.

Sed lian ruAan vengon
rigardu ne sen firi!
Vi ne akirus dankon!
Ne! Mi riproĉos vin!

Ne serĉu kis-emuzon!'
Kareson lasu for'!
Vi Vekus sur 3aluzon
en mia arde kor'

PENSOJ

La nunaj homoj manas multe , tamen ili suferas pro manko
de energio. Tie kul,as la kaŭzo de la diversaj malsenoj. Doloras
la kapo, pro eraro en la maniero nutri sin; doloras la brusto,
pro eraro en la maniero nutri sin, dolores la 'stomako; pro
eraro en la nutra3o. Se mi kuracos mplsanulon, kiu ajn estas
lie malsano, mi diras:"Mia amiko, ci ereris pri cia nutre30.
Lernu nutri sin reciae!" 	 Peter Danov

Kiel lasta sekvo de la murdo al la bestoj, la homp sengo
brutigita ne plu povis altiAi el io intelekta. 	 Bosouet

Serĉante la veron, oni ne nombru la aprobojn.- Leibnitz
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411BIS FUVADI MILIONO KAJ DUONO DA USONANOJ

T.e nombro de cigared-fumuloj en Usone, kiu estas lau Publika
OunMorvo tridek-unu milionoj kaj duono, malkreskis nun al tri-
dek. Do, la nombro de fumuloj,forlasibtaj le malhigienan kutimon
tumedi cigaredojn, estas miliono kaj duono. La sanservo ne diras
le kialon de tiu tre interesa kaj Aojiga socifenomeno, sed ni
rirme kredas ke temas pri bonmora komenco de forlaso de la
kutimo fumi, kutimo erara kredata sendanAere banelno, sed reale
terura difektilo al la sano, ne nur de la fumanto, sed ankaŭ de
Iliaj familianoj kaj kuneotantoj.

Mirigas la senkonscio, la senkonsidero kaj malzorgo de
ramili-petrol, precipe de multnombrej familioj loAantoj en
malgrandaj ĉambroj. Ili fumedes en longsj vintro-vesperoj du-
tri,- kvarfoje, grave malpurigante la aeron ensorbitsn de iliaj
pulmoj en atmosfero senmove, stanga, ĉar pro troe timo al mei-
vermo ili malsele fermas fenestrojn kaj nordojn.

Neniam mi forgesos, kiam mi vojaAis enteŭ multej jeroi en le
Gelicio (Nordokcidente Hispanujo) el mia naskiurbo Oronse al
Sentiago de Kompostelo, la fama pilgrime urbo de l'Arostolo
Sentiago. Estis melvarma pluva vintro-nokto; le kupeej fenestroj
tute fermitej tralesis nenioman aeron: el le ses vojeAentoj en
malvasta ejo, kvar fumadis senĉese, kaj mi, delikate knebo kun
malfortej pulmoj, apenaŭ povis enspiri. Tiel mi trepasis
teruran sendorman nokton en tiu preskaŭ sufokige malvesta
8eva1-veturi1o.

Ludoviko Santamarina (Alkobendas -Madrid -Bispanujo)

LETEROJ EL 	 VENEZUEE0
El longaj leteroj de nie amiko b-irlos -B-efier (Reurb, Qiudad

Tablitas, Blooue N-ro 6 Apto, A-3 Caracas) mi eltiras kelkajn
ideojn, kiul vrgajne interesos vin

Belzer vivis en Hispanio dum pli 20 jaroj, interalie dum la

aterna milito de 1936. 	 (kiam li vidviAis). Li estis forrebeta

‘n 1940, kej en 1941 mobilizata en la germane armeo. Li pasigis

5 jarojn kaj duonon kiel militkaptito en Sovetio. En 1948 li re-

vonis al Germaglo), poste al Francio kaj Hispenio. Ekde 1952 li
loAes en Venezuelo, kien migris el Germanio lia sola filo en
1947. Nun ambau "furioze" laboras pri fotogreflo por reskiri
tion, kion ili perdis dum tiuj 16 malfeliĉaj jaroj. Belzer
finas vegetareno de pli ol 30 jeroj kaj heves tre bonen senon.
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PENSOJ PRI E.-  V. MOV'ADO de Cerlos B-lzer

La E. V. estas ligilo inter ni ĉiuj: legante Ain oni imegeaudes la aliajn.

Oni ne troigu le moralan valoron de vegeterismo. Estas bon
koraj karnomanantoj, kaj inverse (ekz. Hitler). La karaktero
kaj de nutredo kaj de heredo. La popoloj ne prol7esss por
la nura politiko; necesas unuope evoluo. dependas

Kelkaj simpatiantoj venos kun ni, kondiĉe ke ni ne 
DTO-peTandu 

ofendeme, kaj ke ni donu objektivajn informojn pri
diversaj temoj parencaj kun verYetarismo. Ne utiles tUrni sie

Pri dieta ŝenlo oni estu sin,gardej. Por e1kut1mi7d neceses
zorge prepari la vegeterajn pladojn. Poste le plej simplsj estes'
le Plej bongustej, kaj ankaŭ le plej seni,teej. Iuj fisskis pro
elpreno de malsePs dieto. Oni menAu vegeteĵojn tre diversajn,
laŭeble krudajn. Oni reeduku kej obeu le instinkton.

Troan meldikecon oni povas korekti mnnAente doĉe,Iojn
(sekej fruktoj eu mielo), buteron, fezeolojn, eperte mnizan
ferunon (uzebla en penetoj el en ksĉo kun butero).

Principe oni ne devas uzi ledon nek lakton, sed ln ĉefe
kaŭzo de buĉedo estas la kernomanAado. Cetere le perfekteco
DOVDS veni nur leŭgrade. Ciu proRresu laŭ sie kepablo,ne blinde
obeante kutimon au sistemon, sed nensente per si mem.

Kun la progreso de vegetarismo la brededo spontane
regresos, kaj tiel ankaŭ la nombro de bestoj. Cetere la homo
sin defendi sen ridinde sentemo.

Ne tro gravas ĉu la revuo havos brilen sukceson: Nie ĉefe
Aojo estas utile uzi ninn vivon por alceli noblan idealon.

(Kompilite de A.A. lau leteroj de C. Belzer)

Kiam veturilo havas bonan motoron, Ai konsumas malmulte debenzino kaj donas le meksimuman 1-boron: ssme ankeŭ sane kornobezonas malmulte de menAaĵoj-

J. C. Thomson

-.9

A L O'G 0' PRI VEGETARISMY KAJ HIGIENO
■■■•■

Prezento:"Ordinerulo", ne vegetereno ne heves multsjn
ideojn pri le etike en ekonomia flanko de nie ismo, sed
li kredas sin tre kapabla por kondemni Ain nome de higieno.
Lie amiko "vegeterano" scias ke tiu estas sincere kaj
scivolema kritikanto, tial li konsentas diskuti.

)rdinulo - Kion vi riproĉas al viando ?
Vegetereno - La konsumdo de viando prezentas ĉefe le

jenajn malbonojn:
1 - Vianda dieto kutime entenes tro de proteinoj (azot-hevaj

oubstancoj). Tial estikas en la korpo restaloj malfacile uzeblaj
Tiusence "karnismo" estas komparebla kun alkoholismo.

2 - nur parto de la menAlta viendo estas digestebla (precipe
ee estes multa). La cetero putriAas en la intesto de le homo,
kiu ne estas kernomanAulo,sed precipe fruktomanAulo. AnkaI
tial aperas iom venenaj restaĵoj en la sango.

3 - En la karno de viventoj estas diversaj sekrementoj kaj
nukoi, kiuj poves melakordi kun la homa sango,eĉ post digesto,
keŭzinta kvazaŭ anafilaksion. Ce la morto de le besto verŝejne
estiAas tiaj toksoj eĉ pli denleraj ol kutime. (multaj kerno-
manAaj bestoj manAes viventajn predojn).

4 - La breditej bestoj heves ofte melsenojn: tregraseco ktr.
ankaŭ tio melboniges la kernon.
5 - Tre melofte la homoj povas manAi vere freŝen viendon.Tuj

post la morto komenciAas putra, eĉl3e ŝejne okezes konserviAn.
O. - Sed ĉu ls semon oni povas diri pri lekteĵoj ksj ovoj?
V. - Fakte tiuj nutreĵoj estas malpli melb,onej. Tem.en

ĉiuj supraj riproboj estes parte aplikeblaj al ili.
0.- ja ĉiu bone» havas siajn malbonecojn! Viando estes

necesa por la nutriAo, do estas prefere suferi kelkajn malbonojn
ol morti pro manko de nutraĵo. La homa korpo povas edaptiAi
al tre diversaj vivmanieroj.

V.- Vi prevas en tio ke estas pli bone manAi viandon ol
mortmelsati, sed estas tria solvo: uzi nutra3ojn pli bonajn ol
viando. Tiuj estas kune la herboj, la radikoj,la fruktoj kaj la
nnksoj. La adaptiAo al malbona dieto donas malbonan kapablon.

0.- Nur viando entenas ĉiujn amino-acidojn necesajn el la
homo por konntrui siajn proteinojn.

V.- La amino-acidoj de la bestoj venas nur el le vegete3oj:
ne 1a homo ~Ies tre diversajn el ĉi tiuj, li rekte ricevas hou.

al homoj, kiuj enkoreu heves nenign inklinon el nie ideelo.
•
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Ofte la nutraĵo de la bredita besto tre similes tiun de la homo
do la viando povas alporti nenion specialan.

0.- En viando estas ankaŭ vitaminoj kaj saloj. Ekzemple 1
D-vitamino estas precipe en fiŝa», lakto kaj ovo,

V.- La vegetaĵoj entenas ĉiujn vitaminojn kaj salojn necesajn
pli facile uzeblajn, ĉar oni povas menli 18 vegetaĵojn krudaj,
dum per la kuirado de viando oni detruas parton el ili. Ekzistas
iom da D-vitaminoj en pluraj vegetaĵoj (aveno, tritika Aermo,,fUn
goj,pizoj; cetere kiel la bestoj onkel la homoj kapablas sintezi
Ain danid'al la efiko de la sunlumo sur la heŭto.

0.- En la viando la kvantoj de le diversaj materialoj estss
en le Auste rilato.

V.- Tio validas se oni manAus ĉiujn pertojn de la korno,
ankaŭ la ostojn, la harojn, ktp... kej krudejn.

0.- Tamen la vegetaranoj estes kutime melviglsj,kaj le rPso ,
kiuj pro religia kutimo ne manlas viendon, restis primitivsj.

V.- Certe estis dum la prabistorio, kej enkorsu estes, iuj
karnomanlantoj pli bone nutretej ol iuj vegeterenoj.KernomenAado
povas esti pli bone ol elia nutrilo, sed Ai ne estes 18 rlej bona
Cetere ofte 18 konsumedo de viando ĉe le primitivaj rasoj estas
nur escepta okazo, lukso, por kompletigi pI pligustigi ln kutiman
nutraĵon el vegetaĵoj. La prehistoria Europano nutris sin precipe
per la nuksoj de kverko kaj fago. Viando ne estas tre valorn
nutraĵo, kiu donas forton. Gi precipe ekscitas, kiel alkoholo.
Gi donas momentan 75 lecon, sed d fektas la korpon. La naturisto-
vegetarano estas la plej rezista kaj laborkapebla. La regula
kernomanlado, dum la historia epoko, estas inter la luksaĵoj de
la regantej klasoj aŭ popoloj, kiuj unu post alia dekadencis pro
la puŝo de vegetaranaj aŭ duonvegetaranej popoloj.

D.- Ankoraŭ ne ĉio estas analizebla en viando; mi emes
supozi k4 hormonoj, au io simila, povas efiki.

V.- Vergajne estas tia influo. liu vegetaĵo kaj ĉiu animalo
havas sian influon sur sia manAanto. Tio kunefikas kun le klimato
k,n.,por krei la homajn tipojn. Estas malfacile taksi kaj
la veloron de tiu faktoro en la pasinta evoluo de la homaro. Sed
la influo de besta viando estas verŝajne besteca sŭ kruelece,
kaj le nuna homaro pli bezonas seAecon.

0.- La scienco pri la homo estas Pnkoreŭ nesufiĉa por demon-
stri ekzakte kie estes la plej bone vivmeniero. Pri perfekte
vegetlyrismo mi opinias ke Ai estas nur idealo elrensite de la
tilozofoj: At ne estas realigeble en 18 tute homaro. Tamen mi
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heneentes ke "karnismo", kiel vi diras, estes plego por nia socio,
wobj ni devas menAl nur tre malmulte da viando.

V.- Iel preves la spiritualisme verkisto Georges Barberin,
amortente ke le homo estas ĉiomanAulo, kiun oni evoluigu de la
epoko de la kruda kerno Als tiu de 18 "ĉiela ambrozio". Ne timu ke
Ie tuta homaro subite allAos al vegetarisao, kio kreus kaosan.
Teman utiles ke kelkaj idealistoj jam Auu tiun ismon kaj montru
la vojon. Ankaŭ vi, ne nur devus, sed devas celi al tiu idealo.

Bonan sukceson! 	 A. Andriu

KATO 	 VEGETA RA_NO

Intervuo de G. Nizet, direktoro de la franca revuo
"Bionaturisme",kun la spirtualistino Sundari, kies keto
"Tifrere" estas vegetarano. Tradukita de A. Andriu el la

n-ro 12 de "Bionaturisme", kun permeso de ties direktoro.

Sundari - Tifrer realigas tion, kion multaj homoj ne sukcesis
raai; Li estas vegetarano, deneska vegetsrano; mi ricevis lin
9 - tage kaj li estes 16-jasa lestaprile.

G. Nizet - Sed kio okazus se iu provus "tenti" lin, prezentante
ml li viandon? Lia vegeterismo, cedente al 18 instinkto de la kata
reso, sendube falus sub le tento.

Sunderi - Nu, tute ne. Triviale ŝercena homo lestetempe pre-
zentis al li "reAan pecon"...bifstekon el tre mola lumbelo, bon-
volu. Tifrere gretis sian rledon kis 18 peco estis trenite en la
negeĵon, kaj li kovris Ain egale tiel kiel siajn fekalojn. Materio
eltiras materion... procedo lia por enterigi kadevron.

G. N. 	Le eksperimento estss konvinka.
Sundari - Jes, kaj Auste tio pruvas ke la "enimalaĵoj" estas

malpli bestoj ol ni.
G. N. 	 Cu vi povas diri kia estas Aenerale la humoro aŭ 18

karaktero de tiu kato vegetarano ?
Sundari - Tio estas afero kiu, eble ŝajnos kurioze, kvankem li

hajnes al mi tute nature. Ekzistas periodo kiam Tifrere estas vere
3a1uza, eĉ atakema, kaj tio estIs kiam mi amis lin posedems, tio
estas por mi mem. Kvankem li estas vegetarano, mia tiane egoista
amo limigis lin.La dombestoj(katoj, hundoj, ĉevalonhaves apartan
sentemon. Iun tagon mi liberigis lin; mi diris al li "nin mi amas
cin por ci, kaj ne plu por mi".

Tuj, de tago el alia, lia humoro lanAis, kaj mi povas diri ke
tie karaktero iAis pli tolerema,paceme, amnun, kareseme:le demono
Iun tagon 11 riskis elgiri el mi okulon) jam estis  anlelo.
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Tio pruvas ke vegetarismo ne estas la lasta ŝtupo de la

besta evoluo, kiel ankau de la homa evoluo.
Resume mi povas diri ke ekde sia "liberiAo" Tifrlre estas

angelo. Lia inteligento disvolvilis kaj lia sentemo orientilis
unuece kun le mia.

G. N. ! Se ĉiuj homoj tiel agus, le humoro de multej bestoj;
domaj eu ne, certe lanAilus, plej utile el le "mastroj".TifrNre,
ekzemple, nun elmontras multe pli sgrablajn korsentojn.

Sundari.- Li eĉ farilis, el atakeme kie li estis, sentimentele.
tiel ke okaze de ĉiu vojeAo mia, tuj kiam li vides le velizon,
li turnas el mi le dorson, poste li returniIes, nlorente verejs
larmojn, tiel abundej ke ili flues sur le tepiŝon. Tiun fekton
plurfoje konstatis -personoj ĉeestentej.

G. N.- Cu vi rimarkis ankeŭ., kune kun tiu bonvene lenl'Io de
karaktero, aliejn modifojn, kiuj iel pruvus ke ie menson de 18
mastro forte sentas la bestoj 1:

Sunderi. - Mi tuj eldiros prozan detelon. kvankem li ne frek-
ventis eliejn bestojn, Tifrere estis "plene de ruloj", kiuj
rzteistis el ĉiu eulikado de insekticidoj. Ekde la tego kiam mi
liberigis lin, tiuj figastoj tute maleperis kiel pro sorĉo.

G. N. - Jes tre kurioza fakto, kaj mi liveros Ain el la
meditemo de niej legantoj. Sed , Aenerele, kiel vi konsideras la
beston rilate el la homo ?

Sundari. - Mi konsideras Tifrere kiel fraton, ne kiel malsu-
peran animalon. Lau mi la bestojn regas grup-animo, kiu strebas al
la evoluo de ĉiu individuo de la raso. Kaj tio validas precipe
por la dembestoj jam cititaj. La homo devas helpi la evoluon de le
besta raso, kiu ja estae nur lie subreso. Gi respondecas pri ties
evoluo. Estas bone vegetarinill pro sano au higieno, sed estas
ankau necesege rigardi niajn bestajn fratojn per nova okulo.Ankau
ili bezonas 'slan evoluon,kiu grandparte dependas de justa kompre-
no de la homo pri ili, kio estas ilia destino en la 7!enera1a plano.

Estas freneze kredi ke le vivisekcanto sentus kiel pli. sankte
la vivon de la homa animalo, ol tiu de le ceteraj enimaloj.

G. B. Shew

Car la sorto de homidol kaj la sorto de bruto estas egalej...
Kaj supereco de homo kontrau bruto ne ekzistas,

Predikento 3. 19.

EL LA  ESP. MOVADO. 	 Faktoj pri U.E.A. en Heronpgate. N.B.8._

Dokumentoj_ pri 10 dolarol senditaj 31. 3. 1952 ce s-ano Dodge,Washington ef Ŭ.E—.A.—po—r 1—a —Es.p.-Ve—getiara IsocTo,—Je—ruse—lern_ . _ _ 	.	 _ _ _
S. 7. 1953. Mi sendis mian libron el la kasisto de U.R.A.

s-ro Oliver: Petante lin konfirmi la eticevon de dek dolaroj de
s-ro Dodge. Neniun respondon de Oliver mi Als nun ricevis.

5. 5.  1954. Informo de la izraele peranto de U.E.A. pri la
respondo de sPo C.0. Goldsmith al mia plendo: "Mi ne scias
kiel s-ro !Havkin sendis al vi la plendojn, sed evidente lia
memoro malbone funkcias. Mi mem skribis al li kaj klarigis la
aferon je la 26- de februaro kaj 6-a de marto 1952..."

9. 5.  1954. Mi respondis al le perantn ke en la menciitaj
leteroj ne estas indikite eĉ unu vorto pri Dodge kej 10 dolaroj.

15. 7. 1955. Mi sendis la leteron de Dodge al la sekretario
de U.E.A., s-ro Repley, kun rimarko ke mi lis hodiaŭ ne ricevis
la dek dolerojn, ke s-ro Dodge mortis enteu nelonge (94-e aAo)

22, 8. 1955. Ricevinta respondo de s-rn Replev el nerentn:
... "Mi deves informi vin ke s-ro Revkin ne havas konton ĉe
U.E.A. Bedeŭrinde ,pro manko de speco, ĉiuj korsnondeĵni pli
malnovaj ol unue de januaro 1953 estes forĵetitei, kaj mi ne
povas persone kontroli le aferon. MI tamen telefonis al s-ro
Goldsmith, kiu informis min, ke tiutempe navkin deziris ke ni
akceptu donacojn el lie fondaĵo (inter kiuj sendube trovilia
le dek doleroj de s-ano Ernestl Dodge). Mi intencis netre
postuli de s-ro Goldsmith pruvi dokumente le resendon de la 10
dolaroj al s-eno Dodge.Sed sekvonta letero likvidiŠ.le-eferon.

20. 1.  1956. Letero de le peranto informis min ke U.E.A.
en Rotterdam heves por mi krediton de dek dolaroj. koncerne le
vortoj de Rapley "pro manko de spaco", skribis la oficejo de
U.E.A. "Cer el ln 14 ĉambroj en Neronsgate 5 estis tute mal-
plenaj, tiu argumento estas iom stranga".

Malgraŭ tiuj kaj aliaj strangaĵoj de s-ro Goldsmith, mi
bone taksis liajn meritojn por nia movado. Tiel mi protektis lin
kontrau otekoj de izraelaj s-anoj dum la milito, ĉar li tute ne
menciis en la revuo de I.E.L. la ekstermadon de la judoj per la
Hitleristoj. Nia perento,en sia letero de 14. 6. 1954, citis la
vortojn de Goldsmith: "Mi bone memoras kaj eĉ nun dankas la
subtenon, kiun s-ro Iavkin donis al mi dum la milito".

Des pli strenge estas, ke s-ro Goldsmith tute ne indikis en
"Esperento" mien 80 jaran jubileon, okezinten 2n,1. 1954.
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NOVtk EPOKO DE LArSPTRAYTf. 
T4ovAno_ .

La 
legantoj jam scias pri la gravaj okazinteloj en la Centro

de le Univ. EST). iNSOC10 
post la Bolonja Kongreso: demisils la du

sekreterioj de U.E.A., Stuttart kaj Rapley; kia 
oficej,,transloki-

Als 
de Heronsgete, Anglio el Rotterdam, Nederland°. Sendube helpis

al tiu li revolucio nia artikolo "Filkaptedo kaj la interna ideo
de Esperanto", aperinta en la lasta numero de "Vegetarano" kaj for-
sendinta al 10 fakaj kunsidoj de la Jubilea Kongreso.

Mi konfesas ke la akuzo de s-ro Malmgren en tiu artikolo ne
estis pravigita: li pruvis lastetampe sian profundan sindonecon

kaj sian lertan aktivecon en pluraj esp. oranRoj. Kuiras en ti,a

la tian e redakcio de "Esperanto", kiu faris la artikolon per le
desgnejoj,vergajne de s-ro Rozetti, banale elstaran.

Sendube komenciAas en Rotterdam nova epoko de nia movado.rre-
cipe pro la senlace fruktodona laboro de la óeneral-sekretario
D-ro Ivo Lanenne kaj la Administrantino f-ino M.H. Vermas. Iam

ekrÏ_is: "Se ni havos bangancon la venko de Esperento ĉe UNO
estos fakto je la centjara festo de Esperanto en 1987flt post le
lastaj okszintalojkej precipe post legado de la artikolo "Pri le
lingvaj problemoj en UNCM en Heroldo 1. 2. 1956, mi farilis eĉ

pli ortimisM kaj kredas nun ke eble la lenerele uzedo de Esperanto

ĉe UNO okazos en pli mallonge tempo.Ia komelikaĵoj,le granda perdo
de tempo kaj mono pri uz6 de multaj tradukoj ne estos longdeurnj.

En miaj artikoloj: "Hindoj venos Iztaelon por lerni le revivigon
de "mortinta lingvo" en Heroldo 16.12. 1952; "Kiam UNU uzos Renerele
Esperanton", Heroldo 1. 11. 1954 kaj precipe en le nun el "Is Prek-
tiko" sendite artikole: "Unu necio -

 unu mondpopolo" mi montris ie

frepanton similecon inter la stato de la hebree lingvo en Izraelc
antau 50 jaroj kun la nun3stato de Esperento en le mondo.Oni klare
komprenos ke la ĉefa kauzo de la progreso de la hebres linRvo en nie
lando estas la sindoneco de la hebreaj pioniroj. Sed ankru la izr.
registero dediĉis kej ankau nun dediles sufilen mon on inor elprop-
rigo de le hebrea lingvo al la konstanta alvenantej judaj enmigran-
toj el diversaj landoj. Sed la .sav: gvidantoj, kiel s-ro Goldsmith,
kredis progresigi Esperenton per "fari impreson" kaj dediĉis grendlt
ozajn elspezojn por kolekti 15 milionojn da subskriboj favoraj al
Esperanto en multaj naciaj lingvoj, anstatau subteni pionirojn por

disvastgi la internecian lingvon en ekstereuropajn landojn.
Ni povas esti certej ke la nova estraro de WE.A. ne faros plu

tiajn fetelajn propagandejn errrojn.

-
T E.V.A. 	 KAJ. . .Z_AMENHOF -FONDO_ 	_	 _ .

Iliej hiJtorio kej
La 30-en de decembro l'52.eperis en le jerus1erirte-

urnalo "Hakol" jene anonco de la loka distrikte arvidento:
Al D-ro Noefi Ber-On, Prezidanto de la Espereete -

jegetere Asocio en Izraelo, P.K. 904, Jeruselem.
Estimete SinPre. Mi havas le honoron konfirmi le

ricevon de via letero de 27. 12. 1951 kun lnfnrmn
pernrrrefo 6 de la otomanaj lehj pri fondo de esociej.

(Sekvas noxixo, adreso kaj celo de la Asocio)

La respondecaj gvidantoj de la Asocio: D-ro Noafi Bar-On,
Jerusalem, etr. Cefania 70, instruisto en la Universitato -
Prezidanto. Netan Bencion navkin, zinkografo, str. Hakehile,
Jeruselem - Sekreterio. P1nL1as Lnovicki, inlenierowKerem
kvartnlo, Jerusalem - Kasisto. IcIak Ahronovil, pentristo,
Jerusalem, Melisanda str. 27 - Asocia kontrolisto. Ovadja
Kuk, oficisto, Jerusalem,Zikron Josef -Kontoristo.

Konforme al paragrafo 6 de la otomana IeRo Pri esocioj,vi
estes petetaj publikigi tiun ai anoncon en loka gezeto kaj.
informi min pri iuj event. genIej en la statutnj mil en le
Asocia gvidado

Altestime: I Shribum, dist1kta gvidanto de Jeruselem

Registera konfirmo •pri kreo de ZPmenlinf-Fm-idn— _
26-e de junio 1'152• N-re 11/ 255. Al D-ro Non Ber-On,

 •

Prezidanto de le Esnerent- Veetere Asocio, P.Y:—)04 	 .
Jerusalem.. 	 Mi heves le. honoron konfirmi le rici?;;TO-n.'de ViP
letero de 22. 6. 152. En Ai vi informis min ke en ln kunsido
de la gvidentoj de via Asocio estas decidita, ljŭ pereerefo 6
de Viaj statutoj, krei fondon por eternigi le memoron pri
D-ro Eliezer Zemenhof, kreinto de Esperanto, per konstruO
de Esperanta Templo kej lernejo Hebrea-Esperenta je nomo
de D-ro Zamenhof en Jerusalem.

Altestimet Sh. Defne, Distrikta gvidento de Jerusalem

Same okazis kreo de Tutmonda Esperento-Vegetera Asocio
lel' paragrefo-8 de-ia statutoj kun aldOno de Viceprezi-

dento F-ino Olive Robotham el Anglio.
La konfirmo okazis 11. 6. 1954 per s-ro Shechter.N. B. fiavkin
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KOWIZAJ INTFORMOJ_PRI LA ATIKu_plE_T.w.,A. KAJ.,WIENHOF-FONDO
Januaro_ 195.2: Forsendo de cirkuleroj esrerante kej enple-

lingva pri la starigo de institucinj je memoro de D-rn Zamenbof
en Yeruselem. Peto for sendi donacojn por tiu 81 celo el
Dor la Esnerento-Ve'g^tern Asocio en JerusPlem.

31-a de marto 1952: Letero ricevite de s-eno Ernesto Dodge
el Waslangton- -nri -lia sendo de 10 doleroj el U.E.A.lafi nin reto

(Vidu informojn pri tiuj ĉi 10 dolProi sur nPrY1 13)Junio 1953: Forsendo de nresitnj cirkulero i de Zamenhof-Fondo
subs-Irrbitej de AiP nrezidanto D-ro 111(7%; Ber-On. Al la cirkule-
roj estis eldonitej rresajne,katoj enhaventej lp nlei melkerein
specojn de le ludi1oj "Lwoo kaj efo Le kleri2.01 el 1P ludiloj
estis presitej asnerantlinpve, nor Pkiri mend'ln kun klerilYgi en
naciaj linpvoj. Car neniuj mendoj elvenis, komencis s-eno
prepari klarigoin angle kaj german° al ls perfcktivigital

Augusto 1954:Forsendo de cirkuleroj rri aldono de "Vepetaren:
Jenuaro, julio 195: Forsendo de du numeroj de "Veeterenon
Septembro -3:9-5ST VOI:Sendo de srecimenoj de 1udi1oi "Lupo kei

ŝafo" kaj ornamiUdoj "Eiffelturo" kun klariggj angle kaj germane.
Ankail tiuj 	 specimenoj ne alPortis mendojn j s-r- *navIcin

novajn ornemkejerojn kaj foliojn por la lernejoj. 	 fares

1-1 lrnco de T.E.V.P- kaillnplelhof-Fondo
.Tj-5rj-17:-rT5157—Enspezoj 	Llspezoi

Vendo de libroj 	 22C,245- Presaĵoj 	 , 185,400
1-q.di1oj 156,250 	 Diversajoj 	 452,159

gazet0Ly. donacpj  35o,w 	 Saldo 
izr.punddj 	 726,525 	 izr. pundoj 	 726,525

Efektivaj  kantoj
šuldo

Al le sekretnrio 	 316,576 Rubin Mess k.a.194,245
aliaj Iuldoj, 	 35 - 	malhavo	 127 331.

izr. pundi: 	 351,576 	 izr. pundoj 351,576
Unu usone do1nro = 1,8 izr. pundoj

Subskribis rAgistare aprobitaj kontrolistoj Hnft 	 Hnft
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JILLPONDO.T 	de N. B. Ravkin

Pro ls eldono de la revuo duonjare ne estas eble dedli
al respondoj tiel grandan spacon, kiel ili meritas.

Daseempte: Esperanta libro pri vegetarismo kaj naturismo estas:

41 natura nutrado por resaniti" (vidu recenzoj p. 20).
Danlio: Tro lojinda estas via propagrn do por nia revuo. DaIrigu

40ipozi por via idealo "Intersteno", kiel mi por "Ornamografio".
Francuz: Plena vortaro Esperato—Hebrea ne ekzistas. 1:-.1grandan

1•rtaron do 1927 mi sendas al vi kun 3 numeroj: de "Vegetarano.
lia,itinez: Sc vi dubas pri 2ustece de adresoj, vi devas vin

Uarni al via poltoficeje. Neniu estas devigata respondi al vi, se
vi ne aldonns respondkuponojn al viaj leteroj.

Osmotherly kaj Santamarina: En literaturo mi estas lajko. Tial
zas en miaj artikoloj nebstaj esprimoj. Ekde tiu ei numero

ftvas respondecon por ftusta skribado min amiko Andriu.
Pignero: Mi admiras vian spiritan vigleoon kaj energion. r,

Oundas viajn oirkulerojn kaj presalejn al al InP.. .ilndriu, kiu
oble private respondos al vi.

Povedano: se inter viaj osp. lornantoj estas ankaŭ vegetaranoj,
Ai hjur3 ricevi de ili informon pri vegetarismo on Lrgentino.

Sohmid: Ne konfidu lx1 pseudo—sciencistoj. La homo estas pura

•uktomanaanto, kiel siaj parencoj: Orang—Utang, gimpanze k.a.
Schmidheiu F—ino: Vin letero pri via vegetara obstineco

fikde via 15— jaro kaj via luktado kontraŭ malamikoj de nia movado,
tas oksterordinare interesa. Mi sendas vian leteron al Lndriu,

u eble skribos pri 5. en la venonta numero.
Soott: Mi estus dezirinta ke ni havu multajn tiajn nereligiajn

vogetaranojn, kial vi estas. Eble skribos al vi at pri vi Lndriu.
Walaoh: Sc Ghandi posedus la nun fabrikatan migdal—lakton, li

eble ne estus uzinta kaprinan lakton. Bonvolu skribi viajn ideojn

nnperantlingve al nia redaktoro Andriu.
Vasornoello S—ino: Ne 6agroni2u ke vi ne povas sendi el

Brazilio pagon por la revuo. Estas sufiee da E.V.—anej en la

komunistaj landoj, kiuj rioevas sonpage la revuon.

RIMARKO: Mi estos tre dankema al E.V.—anoj,sendontaj

al mi la unuajn du numorojn de "VegetaranoY ear est a s presitaj
nur po 200 ekz.

Pri 8iuj aferoj, kiuj koncernas la redakoion, bonvolu skribi]

Saluscs, par montsalls (Aveyron) Francio.al in2. A. Andricu,

Rnvo
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SOCIAJ 	PRO3LEM05

El la letero de s—ano J. Leslie, London,  J. 7. 1955

Mi gratulas vin pro n—ro 2.,kvanknm mi„ ne konsent-bn
en 2i. ni plenumas gravan rolon en Espernatujo, kaj mi forte
esperas ke 2i daŭre kreskos.

aar T. estas preskaŭ denaska sooikreditano kun mia familio,
tre inte.wolan min la artikolo sur pa/o 5 pri "ia forigo do 41.a

mizero". Tiu artikolo enhav-s plurnjn saaajn ideon, kaj mi estas
certa ko Poppor Linkeus en la nuno epoko estus socikreditano.
Malsimile al Linkeus (kaj aliaj, kiuj ne komprenas la bazon de
hodiaua finanokapitalista sistemo), socialkreditanoj kontraŭstaras
aiujn njn devigoh al individuaj homoj. Kompreneble en socikredita
ekonomio, kiu nepre funkcias por la bonfarto de la INDIVIDUA HCM:'
neniu devigo estas ncoose, tlar aiu volonte faros sian necesan roln
en la produktado ktp.,on la certa scio, ke laboranto laŭ sia plc
bona kapnblo, profitos ne nur la kemununo, sed samtnmpe li met. •

El la letero do Z.V.--bno H. Cotter(sau, Franoio, 14. 7._ 19551

La ekonomia sistemo de popper Linkew povas esti utile, kie3
unun pao al starigo de "Disdona Ekonomio". La karakterej do. la
"Minimuma Ek*nomio". similas tiujn de "Disdona Ekonomio" rilatc
la agnoskon do vivrrJto kni dind,ino de produkta3oj al rfiu homo,

kaj sooia servo de 8iu laiblrkapz1b1a homo.

Tiu verko estas bazita sur la ideo forigi la mizeron en la
kadro do financkapitalista sistemo. Tiu ideo estas tro laŭdinda,
sed tute ne ntentigas pri la nunepokaj ekonomiaj °ventoj: Pro la
scienoaj kaj toknikaj metodoj modernaj, la industriaj kaj agrikul—
turaj produktrimedoj estan pli kaj pli potencaj; la produktado de

okipitaj landoj, se 2i ne estus bremzata,limigita aŭ devoigata
fnbrikado de armiloj (kaj per ;Iprodado de bestoj destinitaj ni 1

homa nutradt) — e3tus tiel granda, kc la vendado de la produktanar
tro abunda, ne plu donos monprofiton. Konsekvenoe la magawoonej
estas plenplenaj de varojypsed malplonaj je klientnj. Car abundo d

"Iroj maltbligas la monprofiton, la libera komeroado ne estas ebla

Mi no povas ne atcntigi pri tin, ke la adoptoj de Linkous mul
pli povits fari uchr la suferanta homaro, se ili kunfandiaus ku
pli logika "Bellamy Abunde" movado.

(Sekvas respondo de I. Dorion,vorkinto de la libro pri Lin
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MMy_191j LINKEUS de 	 Dorion, Melafii Str."Jerusalem

Lel peto de mia amiko N.B. fievkin, kiu indikis al mi la en-
von de la al li direktitaj leteroj koncerne la de mi verkite

lbro pri Popper Linkeus, mi respondas anteue al s-ro Les3te
Mi ne kredas ke Linkeus estus tute ŝanlinte sian projekton

tro la grave nune progreso de la maŝinaj produktadoj. Li estus
nur limiginte la tempon de la devigp laborado, kiun li en la
jaro 1912 fiksis: 12 jarojn por viroj kaj 7 jarojn por virinoj.

S-ro Leslie estas verŝajne tro optimista, supozante ke en
nocikredita vivordo ĉiu laboros propravole laŭ sia plej bone
kepeblo. En Bulteno N-ro 3 de "Bellemy-Abundo" estes indikita
nn peragrafo 6 de "Postulatej Sociologioj" de Lanti: "Kiu kon-
numpdes kaj nenion socie utilan produktas, tiu estas perazito
kaj devas esti traktata kiel ŝtelisto: Ciu parazitezo estas
melmorala kaj nepre kondamnita". Kiel do, s-ro Leslie, oni
poves eviti parazitecon sen oficiela devige laborado?

Al s-ro Kotro, kiu kredes ke la vendedo de la produktelaro,
tro abunde, ne plu donos monprofito7i:Ta reSPondas jene: Se la
minimumai necesaĵoi de ĉiuj homoj estus certigitej, trovilus
sufiĉa nombro da hoMoj, kiuj havus la eblecon kaj deziron ekiri
luksajn produktaĵojn, kaj la komerco kun ili certe estus profi-
todonaj. Eĉ maŝinoj modernaj povas esti akirataj de unuopuloj,
kiel okazis ĝis nun, kaj ili konkuras kun grandaj fabrikoj.

La kunfandilon de adeptoj de Linkeus kun tiuj de Bellamy
mi konsideras neebla, ĉar la sistemo de Linkeus estas bazita
3ur natura evoluo, dumBellamy-projekto postulas por sia efekti-
vigo grendan revolueion. Cetere mi memoras ke post apero de la
Libro "Rerigardo de la jaro 2000, aperis libro priskribante le
vivon en le regno Bellamy, la malkonsenton kun la egalece reAimo,
kiu kaŭzis revolucion kaj detruon de la "Bellamy ŝtato".

Le servo en la minimume ekonomio similas el tiu de 1P
Atete defendo per militserTantoj: Nur sahaj kapablaj homoj
pertoprenas ĝin, sed ili per sille militservo protektes ankaŭ
infenojn, maljunulojn kaj melsenulojn.

El la al mi trensdonitej englej gazetoj pri socikredito
mi ne heves certecon, ke en tiu ĉi reimo ne ekzistos plu
elmozuloj, kiuj estes nigra makulo de nia civilize ordo.

Mi tre ĝojus ricevi de vi koncizejn klerigojn pri viej
aocimj projektoj, kiel tiuj de Linkeus,

Tradukis: N.B. fievkin.

ai
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5 RECENZJ de la redekcio_

science Institut° de Martin s. Mariendelsvej 94-n6, Konenhago  F. 11
Institut° de Martinus post "La Homaro kej. le Mondbildo" kaj le

Jen interese verko, ŝulditn el le esperente fako de la

, Martinus - io estas la vero;,Tredukits de le dnne lingvb
de reversen. (18 .7;77E5-1i5-i-ndite 19 cm. 1.55. Eldono: Spirit-

" Pr.ule0"0. 	 Le prezento estas bonege. La lingvo estss kontro-
lita de la Literaturo Kom'tato de S.A.T.

Tiu verko estos anelizo de ln religia menso. La. primitivulo  .-
*bezonas sriritan gvidadon tion plenumis le reAoj. La plej
aŭtentej reAoj estas Budho, Ktisto kaj Muhometo. La nunaj reAoj  .11ne estas veraj gvidentoj: La . homo individue serĉes sian vojon
ĉar progresin lia intelekto. Ia racio kaj ln sperte ensteteŭ;s .
la religion kaj la kredon. Meterilsmo estas ersro de homo elirr—
ente el le religia stadio, sed ankoreI ne Auste koncertanta le
veron. Le. promesite "Reveno de Kristo" estes le disvolvo de le
spirita kompreno. La sperto, la penigej ereroj.montres el le hor
ke la sole Austa regulo estes "Rn0 el la rroksimulo".

"Kio estPs ls vero" estas utile enelizo. Gi certe interesas
ĉiun homon.kiu deziras kompreni le vivon. Mi rekomendns. lin  el ĉiu
E.V.-ano, je ne kiel plej ŝetete librloRĉer ekzistes,,leImi,egel-
b,onej enelizoj, sed certe kiel greve unuo en vie biblioteko.

La nature nutredo_por. resigniAl. Eldono de le Fretece Amocie
Interneci-e"Amoivo",41r. 19 cri., 200 frencej frPnkoj.

Post "Le arto fariAi centjere" de L. Wegener, ererinte en
1953, jen nove verko, kiu nepre heves sien lokon en le biblioteko
de ĉiu E.V.-ano. r,li. estas pleĉe broŝuro, bone presite,kun bildoj
bele kertone kovrilo kolore ilustrita, Le lingvo estes kontrolit
de la Literaturo Komiteto de S.A.T.

(.11 entenas unue kleran prezenton de la principoj de "Amo kaj
vivo", leŭ kiu le homo estas tuto fizika, mense kaj spirita. En
tiu broŝuro oni priatentas nur la fizikan flankon. La diversaj,malsanoj, au pli Auste simptomoj de malsaneco, estas la diversaj
lokihj de toksoj devenentej de difektita degpstedo kaj elimi-
nado. Tion oni povas eviti nur per Auste nutredo kaj uzo de
naturaj elementoj: suno, aero, akvo, tero.

Poste estas sufiĉe precizaj konsiloj pri nutredo (vegetere)
kaj la kurece metodo: nature beno, argilo, spirdo,suno, homll
radiedoj, festo, fruktoj kaj tizanoj (kun receptoj).

Por ĉiuj informoj oni turnu sin al "Amn kaj vivo"
28 Rue Lefevre, Bagnolet (Seine) Francio.
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